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Bordsskivor i massivt trä 

Carl Hansen & Søn tillverkar bordsskivor av limmade lameller i massivt trä. En enskild bordsskiva 
består av olika många lameller beroende på bordets storlek och form. Eftersom lamellerna 
limmas kan träet ordnas efter färg och struktur, vilket ger bordet ett välbalanserat och harmoniskt 
utseende.

Normal rengöring och normalt underhåll – tvålbehandlade bordsskivor
Tvålbehandlingen ger träet ett vackert och naturligt utseende. Tvålfettet är vattenlösligt och därför 
är det viktigt att behandla bordet regelbundet med tvållösningen.

Regelbunden rengöring ska göras med produkterna som följer med bordet. Använd en mjuk 
trasa eller svamp, som doppas och vrids ur i varmt vatten, för att sedan applicera tvållösningen i 
träfibrernas riktning. Undvik att använda rengöringsprodukter eller kemikalier på bordsskivan.

Vätskespill, vattenfläckar från glas och liknande ska omedelbart avlägsnas för att undvika fläckar 
och märken på bordsskivan.

Bordsskivan är förbehandlad med en tvållösning från fabriken, men för att du ska få en fläck- 
och smutsavvisande yta snabbt, bör den behandlas med tvållösning igen innan bordet används. 
Regelbundet underhåll av tvålbehandlat massivt trä är enkelt och skyddar samtidigt träet på bästa 
möjliga sätt mot fläckar och smuts. Tvålbehandlingen ska upprepas med jämna mellanrum, allt 
beroende på möbelns placering och användning.

Tvålbehandling för bordsskivor
• Vi rekommenderar att du använder produkterna för tvålbehandling som följer med bordet.
• Rengör bordsskivan först. För bästa resultat måste fläckar och smuts avlägsnas helt före ny 
 behandling. Ta bort svåra fläckar med en slipsvamp eller fint sandpapper med kornstorlek 220.
• Innan du applicerar tvål ska hela bordsskivan slipas lätt med slipsvampen. Slipa alltid längsmed 
 träfibrerna.
• Applicera tvållösningen med en trasa eller en svamp på hela bordsskivan i träfibrernas riktning. 
 Undvik fläckar och tvålränder. Tvålrester, framför allt på ek, kan vara svåra att ta bort.
• Torka av överskottstvål från bordsskivan.
• Tänk på att alltid behandla bordsskivans undersida för att undvika ojämn torkning. Ojämn 
 torkning kan göra att bordsskivan spricker och blir skev.
• Låt bordsskivan torka helt innan du använder den igen.
• Träfibrerna kan resa sig efter de första tvålbehandlingarna. Avlägsna träfibrerna med 
 slipsvampen när bordsskivan är helt torr.
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Tvålblandning för behandling av bordsskivor
Du kan även göra en tvålblandning själv för underhåll av dina trämöbler. Du tillverkar 
tvålblandningen av 1/4 dl naturliga tvålflingor utan färg och 1 liter varmt vatten. Tvålflingorna 
löses upp helt i det varma vattnet och får svalna till rumstemperatur före användning. Häll aldrig 
tvållösningen direkt på en möbel. Möblerna behöver bara tvålfett, inte vatten. Om du använder för 
mycket vatten kan träet spricka när det torkar.

Vid applicering av tvålbehandlingen på ekmöbler får lösningen inte vara för stark. En stark lösning 
gör träet mörkare.

Normal rengöring och normalt underhåll – oljebehandlade bordsskivor
Regelbunden rengöring: torka av med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten. Undvik användning 
av rengöringsmedel eller kemikalier. Vi rekommenderar att du oljar in din bordsskiva regelbundet, 
beroende på var den är placerad och hur möbeln används.

Oljebehandling av bordsskivan
• Vi rekommenderar att du använder produkterna för oljebehandling som följer med bordet.
• Rengör bordsskivan först. För bästa resultat måste fläckar och smuts avlägsnas helt före ny 
 behandling.
• Innan du applicerar olja ska hela bordsskivan slipas lätt med slipsvampen. Slipa alltid längsmed 
 träfibrerna.
• Applicera oljan med en svamp eller trasa. Stryk på oljan i ett tunt och jämnt lager över hela 
 bordsskivan inklusive kanterna. Låt oljan tränga in i cirka 5 min.
• Torka noga bort överskottsolja från bordsskivan med en ren bomullstrasa och låt bordsskivan 
 torka.
• Oljan måste vara helt torr innan bordet används igen. Torktiden för oljan beror på temperaturen 
 så kontrollera alltid att bordet är torrt innan du använder den igen.
• VARNING! Notera att trasor eller svampar som har använts för oljebehandling kan självantända. 
 Därför måste de alltid förvaras i en lufttät metall- eller glasbehållare. Detta gäller även vid 
 kassering av trasor.

Normal rengöring och underhåll – lackerade/målade bordsskivor
Regelbunden rengöring: torka av med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten. Undvik användning 
av rengöringsmedel eller kemikalier.
Lackerade/målade ytor kan inte efterbehandlas på samma sätt som tvålbehandlade eller oljade 
ytor. Vi rekommenderade att du anlitar en snickeriverkstad vid större repor eller märken på ytan.
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Tänk på detta
Trä är ett levande material som påverkas av dagsljus och rummets luftfuktighet. Den idealiska 
relativa luftfuktigheten för ett massivt träbord är mellan 30 och 60 procent. En luftfuktighet under 
30 procent ökar risken för sprickor i träet. Möbler i massivt trä bör därför inte placeras för nära 
värmekällor eller i direkt solljus eftersom det kan orsaka sprickor i bordsskivan. Hög luftfuktighet 
kan göra att bordsskivan blir skev.

Bordsskivor i massivt trä är känsliga för förändringar i luftfuktighet och temperatur. Varm luft 
innehåller mer vatten än kall luft, vilket innebär att bredden på bordsskivor av massivt trä kan 
variera mellan olika säsonger. När luften är torr på vintern drar träet ihop sig. Det expanderar igen 
under sommaren när luften vanligen är fuktig. Detta visar sig till exempel på utdragsbord där det 
kan uppstå glapp i sidofogarna under vintern och i mitten av sommaren.

Som tumregel kan en bordsskiva i massivt trä fluktuera 1 procent i bredd. Om bordsbredden 
är 100 cm kan den variera en hel centimeter. Träet varierar inte i någon större utsträckning på 
längden.

Tvålbehandlade bord tenderar att knarra. De knarrande ljuden uppstår när träet förändras och 
beror på friktionen mellan ramen och bordsskivan eller fogarna. Detta fenomen inträffar vanligtvis 
under sommaren när träet expanderar men det påverkar inte bordets funktion.

Träfärgen mognar allt eftersom bordet utsätts för dagsljus. De största förändringarna sker när 
bordet är nytt. Vaser, dukar eller prydnadsföremål kan orsaka färgskillnader på träytan om de 
placeras på samma plats under lång tid. Därför bör större träytor inte täckas över under de första 
månaderna då möblerna används. Undvik märken från prydnader och att möblerna torkar ut 
genom att inte placera möbler av massivt trä i direkt solljus.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller polish på möbler i massivt trä. 

Placera inte heta eller fuktiga föremål direkt på bordsskivan.
Trä är ett naturmaterial och därför finns det inte två bitar som ser likadana ut. Mindre kvistar, 
markerad ådring och färgvariationer är en del av träets naturliga utseende.
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